
 

 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  
В ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН – СОФИЯ 

гр. София, ул. Освобождение № 25, РА „Красна поляна”, заседателна зала 
тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg 

 
 

ПРОТОКОЛ № 2/01.10.2021 г. 
гр. София             

 
            Днес, 01.10.2021 г. от 17:00 ч., в сградата на районна администрация „Красна 

поляна”, заседателна зала, гр. София, ул. „Освобождение“ № 25, се проведе заседание на 
Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София (РИК 25), назначена 
с Решение на Централната избирателна комисия № 600-ПВР/НС от 24.09.2021 г., за 
произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 
представители на 14 ноември 2021 г. 

В обявения начален час на заседанието ПРИСЪСТВАТ, както следва: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартина Цветанова Маринова 
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Велин Ангелов Пеев 

СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ: Светла Иванова Илиева 

Цветелина Мартен Калеева 
Любомира Димитрова Йорданова 
Диян Сашов Асенов 
Соня Боянова Василева 
Христианна Василева Василева 
Жана Бориславова Иванова  
Ивайло Веселинов Василев 
Елеонора Георгиева Ангелова 
Цветанка Петкова Петкова 

ОТСЪСТВАТ: Александър Ламбринов Шпатов 
Людмила Петрова Георгиева 
Венцеслав Василев Йотов  
Владимир Павлов Александров 

  
Присъстват повече от половината членове на РИК 25. На основание чл. 70, ал. 3 от 

Изборния кодекс е налице изискуемият от закона кворум за провеждането на заседание и за 
приемането на валидни решения.  

Председателят откри заседанието. 
След откриване на заседанието председателят на РИК 25 предложи ДНЕВЕН РЕД, 

както следва: 
1. Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции в 

Двадесет и пети изборен район – София за произвеждане на изборите за президент и 
вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

2. Назначаване на специалист-експерти за подпомагане дейността на Районна 
избирателна комисия в 25 изборен район – София 

3. Утвърждаване на електронна форма за подаване на предложенията за регистрация 
на кандидатски листи от политическите партии, коалиции и инициативни комитети в изборите 
за народни представители на 14.11.2021 г. 

4. Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (без 
подвижни и служебни) в Двадесет и пети изборен район – София за произвеждане на избори за 
президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 



 

 

5. Определяне броя на членовете на евентуалните подвижни и служебни секционни 
избирателни комисии в Двадесет и пети изборен район – София за произвеждане на избори за 
президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

6. Разпределяне на местата за членовете и ръководствата в секционните избирателни 
комисии (без подвижни и служебни) в Двадесет и пети изборен район – София за произвеждане 
на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 
ноември 2021 г. 

7. Разпределяне на членовете на РИК 25 по работни групи. 
8. Утвърждаване на единна номерация на издавани от РИК 25 удостоверения 
9. Регистрация на инициативен комитет за издигане на Галин Бенчов Цоков като 

независим кандидат за участие в изборите за народни представители, насрочени за 14.11.2021 г. 
Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така 

предложения дневен ред.  
Присъстващите членове на РИК 25 единодушно приеха предложения дневен ред. 
РИК 25 пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и прие следните 

решения: 
 
По т. 1 от Дневния ред: Формиране и утвърждаване на единните номера на 

избирателните секции в Двадесет и пети изборен район – София за произвеждане на 
изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 
ноември 2021 г.  

На основание чл. 72, ал. 1, т. 6 и чл. 8, ал. 8 от ИК, Решение № 564-
ПВР/НС/21.09.2021 г. на ЦИК и Заповед № СОА21-РД09-1263/24.09.2021 г. на кмета на 
Столична община за образуване на избирателни секции за провеждане на избори за президент и 
вицепрезидент на Република България и за народни представители, насрочени за 14 ноември 
2021 г., Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София прие 

РЕШЕНИЕ № 8 
Формира и утвърждава единните номера на избирателните секции в Двадесет и пети 

изборен район – София за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва: 

Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани 
във вида: АА ВВ СС ХХХ, където: 

АА е номерът на изборния район – за Двадесет и пети изборен район – София – 25 
ВВ е номерът на общината в съответната област, съгласно ЕКАТТЕ - за София - 46 
СС е номерът на административния район в гр. София, съгласно ЕКАТТЕ: за Банкя 

- 24, Връбница - 20, Илинден - 12, Красна поляна - 11, Люлин -19, Надежда - 13, Нови Искър - 
21, Овча купел - 18 

ХХХ е  номерът на секцията в административния район, както следва: 
Административен район № 

район 
Номера на избирателни секции Брой 

секции 
Банкя 24 от № 254624001 до № 254624014 14 
Връбница 20 от № 254620001 до № 254620056 56 
Илинден 12 от № 254612001 до № 254612040 40 
Красна поляна 11 от № 254611001 до № 254611067, 

от № 254611069 до № 254611071 и 
от № 254611074 до 254611076 

73 

Люлин 19 от № 254619001 до № 254619132 132 
Надежда 13 от № 254613001 до № 254613071 71 
Нови Искър 21 от № 254621001 до № 254621002 и 

от № 254621004 до № 254621037 
36 

Овча купел 18 от № 254618001 до № 254618071 71 
  

ГЛАСУВАЛИ:    



 

 

● За:  В. Темелкова-Петрова, М. Маринова, В. Пеев, Св. Илиева, Цв. Калеева, Л. 
Йорданова, Д. Асенов, С. Василева, Х. Василева, Ж. Иванова, И. Василев, Е. Ангелова, 
Цв. Петкова 

● Против:  
 

По т. 2 от Дневния ред: Назначаване на специалист-експерти за подпомагане 
дейността на Районна избирателна комисия в 25 изборен район - София 

На основание чл. 63 от ИК и Решение № 542-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на ЦИК, 
Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София прие 

РЕШЕНИЕ № 9 
1. Назначава за специалист-експерти, които да подпомагат дейността на Районна 

избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София, следните лица: 
Александър Радмилов Колев с ЕГН …. 
Йорданка Симеонова Павлова с ЕГН …. 
2. Определя месечно възнаграждение на експертите в размер на 780 (седемстотин и 

осемдесет) лева. За времето на работа в извънредна епидемична обстановка, обявена с акт на 
компетентен държавен орган, експертите получават допълнително възнаграждение в размер на 
50 на сто от възнаграждението по предходното изречение. 

3. Експертите осъществяват функциите си от датата на назначаването им до 
05.12.2021 г. включително (14 дни след произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент 
на републиката). 

4. Препис от решението да се изпрати на Областна администрация-София град за 
сключване на договори с назначените лица. 

  
ГЛАСУВАЛИ:    

● За:  В. Темелкова-Петрова, М. Маринова, В. Пеев, Св. Илиева, Цв. Калеева, Л. Йорданова, 
Д. Асенов, С. Василева, Х. Василева, Ж. Иванова, И. Василев, Е. Ангелова, Цв. Петкова 

● Против:  
 

По т. 3 от дневния ред: Утвърждаване на електронна форма за подаване на 
предложенията за регистрация на кандидатски листи от политическите партии, коалиции 
и инициативни комитети в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. 

На основание чл. чл. 72, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 255, ал. 1, т. 1 от ИК и указания 
на ЦИК към приложение № 73-НС от изборните книжа, Районна избирателна комисия в Двадесет 
и пети изборен район - София прие 

РЕШЕНИЕ № 10-НС 
Предложенията за регистрация на кандидатски листи от политически партии, 

коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. 
се представят в Районна избирателна комисия в 25 ИР - София на хартиен носител и в електронен 
формат на технически носител.  

Предложението в електронен формат съдържа: пореден номер, ЕГН и трите имена 
на кандидатите за народни представители, наименованието на политическата партия, коалиция 
или инициативния комитет, които ги издигат и посочване на изборния район, и се представя в 
структуриран електронен вид, съгласно приложение към настоящото решение. 

 
ГЛАСУВАЛИ:    

● За:  В. Темелкова-Петрова, М. Маринова, В. Пеев, Св. Илиева, Цв. Калеева, Л. Йорданова, 
Д. Асенов, С. Василева, Х. Василева, Ж. Иванова, И. Василев, Е. Ангелова, Цв. Петкова 

● Против:  
 
По т. 4 от Дневния ред: Определяне броя на членовете на секционните 

избирателни комисии (без подвижни и служебни) в Двадесет и пети изборен район – София 
за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 
представители на 14 ноември 2021 г. 



 

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 89, чл. 92 ИК и Решение № 644-ПВР/НС 
от 29.09.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София 
прие 

РЕШЕНИЕ № 11 
Броят на членовете на всяка секционна избирателна комисия, включително 

председател, заместник-председател и секретар, в Двадесет и пети изборен район – София за 
произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 
представители на 14 ноември 2021 г. е 7 (седем) човека. 

  
ГЛАСУВАЛИ:    
● За:  В. Темелкова-Петрова, М. Маринова, В. Пеев, Св. Илиева, Цв. Калеева, Л. 

Йорданова, Д. Асенов, С. Василева, Х. Василева, Цв. Петкова 
● Против: Ж. Иванова, И. Василев, Е. Ангелова 
 
По т. 5 от Дневния ред: Определяне броя на членовете на евентуалните 

подвижни и служебни секционни избирателни комисии в Двадесет и пети изборен район – 
София за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за 
народни представители на 14 ноември 2021 г. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 9, ал. 6, чл. 89, чл. 90 и чл. 92 ИК, и 
Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и 
пети изборен район - София прие 

РЕШЕНИЕ № 12 
Броят на членовете на всяка от евентуалните служебни секционни избирателни 

комисии (в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за 
предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане) и 
подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК), включително председател, заместник 
председател и секретар, в Двадесет и пети изборен район – София за произвеждане на избори за 
президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. е 
6 (шест) човека.  

В състава на всяка евентуално създадена служебна или подвижна секционна 
избирателна комисия, всяка парламентарно представена в 46-ото Народно събрание партия и 
коалиция има право на не по-малко от един член. 

 
ГЛАСУВАЛИ:    

● За:  В. Темелкова-Петрова, М. Маринова, В. Пеев, Св. Илиева, Цв. Калеева, Л. Йорданова, 
Д. Асенов, С. Василева, Х. Василева, Ж. Иванова, И. Василев, Е. Ангелова, Цв. Петкова 

● Против:  
 
По т. 6 от Дневния ред: Разпределяне на местата за членовете и  ръководствата 

в секционните избирателни комисии (без подвижни и служебни) в Двадесет и пети изборен 
район – София за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и 
за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 89 и чл. 92 ИК, Решение № 644-ПВР/НС 
от 29.09.2021 г. на ЦИК и Решение № 11 от 01.10.2021 г. на РИК 25, Районна избирателна 
комисия в Двадесет и пети изборен район – София прие 

РЕШЕНИЕ № 13 
1. Определя общия брой на всички членове на секционни избирателни комисии (без 

подвижни и служебни) в Двадесет и пети изборен район – София за произвеждане на избори за 
президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., 
както следва: 3451 (три хиляди четиристотин петдесет и един) човека. 

2. Утвърждава разпределението на местата за членовете и ръководствата на СИК, по 
административни райони, съгласно Методически указания на ЦИК за определяне съставите на 
СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в 
изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 
ноември 2021 г. (без съставите на ССИК и ПСИК), както следва: 



 

 

А. Места за всички членове на СИК (без подвижни и служебни) в Двадесет и пети изборен 
район – София: 

Адм. район Бр. 
СИК 

ПП 
ИТН 

КП 
ГЕРБ-
СДС 

КП 
БСП 

КП 
ДБО 

ПП 
ДПС 

КП 
ИМВ 

Банкя 14 21 21 14 14 14 14 
Връбница 56 85 83 56 56 56 56 
Илинден 40 61 59 40 40 40 40 
Красна поляна 73 111 108 73 73 73 73 
Люлин 132 201 195 132 132 132 132 
Надежда 71 108 105 71 71 71 71 
Нови Искър 36 55 53 36 36 36 36 
Овча купел 71 108 105 71 71 71 71 
Общо 493 750 729 493 493 493 493 

където: 
ПП ИТН – партия „Има такъв народ“ 
КП ГЕРБ-СДС - коалиция „ГЕРБ-СДС“ 
КП БСП - коалиция „БСП за България“ 
КП ДБО – коалиция „Демократична България - обединение” 
ПП ДПС – партия „Движение за права и свободи“ 
КП ИМВ – коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ 
 
Б. Места в ръководствата на СИК (без подвижни и служебни) в Двадесет и пети 

изборен район – София: 
Адм. район Бр. 

СИК 
ПП 

ИТН 
КП 

ГЕРБ-
СДС 

КП 
БСП 

КП 
ДБО 

ПП 
ДПС 

КП 
ИМВ 

Банкя 14 12 11 6 6 5 2 
Връбница 56 46 44 25 24 20 9 
Илинден 40 32 31 18 17 15 7 
Красна поляна 73 59 58 33 31 26 12 
Люлин 132 107 104 59 56 48 22 
Надежда 71 58 56 32 30 26 11 
Нови Искър 36 29 29 16 15 13 6 
Овча купел 71 58 56 32 30 26 11 
Общо 493 401 389 221 209 179 80 

3. Предложенията за назначаване на членове в секционните избирателни комисии в 
изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 
ноември 2021 г. се представят в Районна избирателна комисия в 25 ИР - София на хартиен и 
електронен носител, съдържащ информация в структуриран вид, формат Excel, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

 
ГЛАСУВАЛИ:    

● За:  В. Темелкова-Петрова, М. Маринова, В. Пеев, Св. Илиева, Цв. Калеева, Л. Йорданова, 
Д. Асенов, С. Василева, Х. Василева, Ж. Иванова, И. Василев, Е. Ангелова, Цв. Петкова 

● Против:  
 
По т. 7 от дневния ред: Разпределяне на членовете на РИК 25 по работни групи 
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и 

пети изборен район – София прие 
РЕШЕНИЕ № 14 

Членовете на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 
София се разпределят в работни групи, както следва: 



 

 

Работна група „Люлин“. Групата отговаря за взаимодействието с районна 
администрация „Люлин". Състав: Соня Василева и Елеонора Ангелова; 

Работна група „Красна поляна“. Групата отговаря за взаимодействието с районна 
администрация „Красна поляна". Състав: Цветелина Калеева и Диан Асенов;  

Работна група „Илинден“. Групата отговаря за взаимодействието с районна 
администрация „Илинден“. Състав: Светла Илиева и Велин Пеев; 

Работна група „Надежда“. Групата отговаря за взаимодействието с районна 
администрация „Надежда“. Състав: Ивайло Василев и Цветанка Петкова; 

Работна група „Банкя“. Групата отговаря за взаимодействието с районна 
администрации „Банкя". Състав: Жана Иванова и Александър Шпатов; 

Работна група „Овча купел“. Групата отговаря за взаимодействието с районна 
администрации „Овча купел". Състав: Христианна Василева и Людмила Георгиева; 

Работна група „Връбница“. Групата отговаря за взаимодействието с районна 
администрации „Връбница". Състав: Мартина Маринова и Владимир Александров; 

Работна група „Нови Искър“. Групата отговаря за взаимодействието с районна 
администрация „Нови Искър". Състав: Любомира Йорданова и Венцеслав Йотов. 

 
ГЛАСУВАЛИ:    

● За:  В. Темелкова-Петрова, М. Маринова, В. Пеев, Св. Илиева, Цв. Калеева, Л. Йорданова, 
Д. Асенов, С. Василева, Х. Василева, Ж. Иванова, И. Василев, Е. Ангелова, Цв. Петкова 

● Против:  
 

По т. 8 от дневния ред: Утвърждаване на единна номерация на издавани от РИК 
25 удостоверения 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, 7 и 8 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и 
пети изборен район – София прие 

РЕШЕНИЕ № 15 
1. Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София издава 

удостоверения на регистрираните инициативни комитети с последователна номерация от вида 
ХХ-ИК, където ХХ е поредният номер на инициативния комитет във Входящия регистър на 
инициативни комитети. Номерацията на удостоверенията започна от 1-ИК.  

2. Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София издава 
удостоверения на регистрираните кандидати за народни представители, предложени от 
политически партии, коалиции и инициативни комитети, със следната последователна 
номерация: WW-JJ-КК, където: 

WW – пореден номер на партията/коалицията/инициативния комитет от входящ 
регистър на кандидатите за народни представители 

JJ – пореден номер на кандидата в кандидатската листа на предложилата го 
политическа партия, коалиция или инициативен комитет 

КК – абревиатурата НС 
3. Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София издава 

удостоверения на назначените членове на секционни избирателни комисии в изборния район, 
които имат единна номерация от вида AAAAAA-BBB-N, където: 

AAAAAA е номер на административния район в гр. София, съгласно ЕКАТТЕ: 
Район КРАСНА ПОЛЯНА -  254611, Район ИЛИНДЕН -  254612, Район НАДЕЖДА -  254613, 
Район ОВЧА КУПЕЛ  -  254618, Район ЛЮЛИН – 254619, Район ВРЪБНИЦА -  254620, Район 
НОВИ ИСКЪР – 254621, Район БАНКЯ – 254624 

BBB е номерът на секцията в административния район, 
N е поредният номер на удостоверението за съответната СИК, както следва: 
1 – за председател 
2 – за зам. председател 
3 – за секретар 
4 до 7 – за член на СИК 
 
ГЛАСУВАЛИ:    



 

 

● За:  В. Темелкова-Петрова, М. Маринова, В. Пеев, Св. Илиева, Цв. Калеева, Л. Йорданова, 
Д. Асенов, С. Василева, Х. Василева, Ж. Иванова, И. Василев, Е. Ангелова, Цв. Петкова 

● Против:  
 

По т. 9 от дневния ред: Регистрация на инициативен комитет за издигане на 
Галин Бенчов Цоков като независим кандидат за участие в изборите за народни 
представители, насрочени за 14 ноември 2021 г. 

В РИК 25 е постъпило заявление от инициативен комитет в състав: Ива Коцева 
Цокова – представляващ и членове Трайчо Ангелов Маринов и Йорданка Найденова Дамянова, 
всички с постоянен адрес на територията на Двадесет и пети изборен район – София, за издигане 
на Галин Бенчов Цоков като независим кандидат за народен представител в Двадесет и пети 
изборен район – София, в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Заявлението е по образец – приложение 66-НС от изборните книжа, подписано е от 
всички членове на инициативния комитет и е регистрирано под № 1 във Входящия регистър на 
инициативните комитети на 30.09.2021 г. в 16:55 часа. 

Заявлението отговаря на изискванията на чл. 153, ал. 1-3 ИК. Към заявлението са 
приложени всички изискуеми документи по чл. 153, ал. 4 ИК. 

Изпълнени са изискванията на Изборния кодекс и Решение № 571-НС/21.09.2021 г. 
на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 7, вр. чл. 154, ал 1 ИК, Районна избирателна 
комисия в Двадесет и пети изборен район – София прие 

РЕШЕНИЕ № 16-НС 
РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав: 
Ива Коцева Цокова с ЕГН …. - представляващ комитета и членове 
Трайчо Ангелов Маринов с ЕГН …., 
Йорданка Найденова Дамянова с ЕГН …..  
за издигане на Галин Бенчов Цоков с ЕГН ….  като независим кандидат за народен 

представител за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. 
На инициативния комитет да се издаде удостоверение. 
Инициативният комитет да бъде вписан в публичния регистър на инициативните 

комитети. 
 
ГЛАСУВАЛИ:    

● За:  В. Темелкова-Петрова, М. Маринова, В. Пеев, Св. Илиева, Цв. Калеева, Л. Йорданова, 
Д. Асенов, С. Василева, Х. Василева, Ж. Иванова, И. Василев, Е. Ангелова, Цв. Петкова 

● Против:  
 
Поради изчерпване на Дневния ред заседанието беше закрито. 
 
  
   ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

  ...................................................... 
   (Виолета Темелкова-Петрова) 

 
 
  ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

.................................................... 
   (Мартина Маринова) 


